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VISI, MISI DAN TUJUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

VISI
“Menjadi universitas yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
berdasarkan nilai-nilai Islami.”
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang berkualitas
berdasarkan nilai-nilai Islam
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas
berdasarkan nilai-nilai Islam
3. Menyelenggarakan pengelolaan institusi yang amanah dan bertumpu pada system
penjaminan mutu
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sivitas akademika dalam kehidupan
yang Islami
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan dapat
dipertanggungjawabkan
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang dapat mengembangkan pendidikan dan pembelajaran,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang
berkualitas
2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing nasional dalam bidang ipteks berdasarkan
nilai-nilai Islam
3. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas dalam bidang ipteks berdasarkan nilainilai Islam
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dalam bidang
ipteks berdasarkan nilai-nilai Islam
5. Mewujudkan tata kelola institusi yang amanah dan bertumpu pada system penjaminan
mutu
6. Mewujudkan kultur kehidupan Islami pada seluruh sivitas akademika
7. Menghasilkan kerjasama dan jaringan kerja dengan pihak lain yang saling
menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan

PANDUAN
MASA TA’ARUF MAHASISWA BARU (MASTAMARU)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

A. LATAR BELAKANG
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan berbagai strategi untuk menerapkan
Kebijakan Merdeka Belajar;Kampus Merdeka. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mahasiswa
mendapatkan hak belajar diluar program studinya selama 3 (tiga) semester. Universitas
Muhammadiyah Ponorogo juga akan memberikan layanan terhadap pemenuhan hak tersebut.
Kebijakan tersebut sangat baik untuk memberikan peningkatan kompetensi dan pengayaan
pengalaman dimasyarakat atau luar kampus yang dapat dikonversi menjadi 20 sks per semester.
Panduan implementasinya dapat dilihat pada buku saku Merdeka Belajar: Kampus Merdeka.
Memasuki kehidupan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, mahasiswa baru sangat
membutuhkan kesiapan psikososial maupun sosial. Pada umumnya, mereka belum mengenal
proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, sarana prasarana yang dapat
digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, layanan kemahasiswaan serta organisasi
kemahasiswaan yang mendukung bakat minat mahasiswa dan lain sebagainya. Mahasiswa baru
juga perlu untuk dikenalkan dengan dengan civitas akademika yang akan berinteraksi dengan
mereka selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Untuk itu,
kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru perlu untuk dilaksanakan agar mahasiswa
baru mampu menjalani sebuah proses untuk mengenal kehidupan kampus secara universal.
Dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa
yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan
yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di Universitas
Muhammadiyah Ponoroog, maka dilakukan Masa Ta’aruf Mahasiswa Baru (MASTAMARU)
Tahun 2020. Kegiatan ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta
tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi yang
berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Kegiatan
MASTAMARU diharapkan memberikan bekal awal, agar mahasiswa kelak akan menjadi
alumni Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran
akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global.

Pada tahun 2020, Bangsa Indonesia dan bangsa di negara-negara lain sedang dilanda
wabah COVID-19. Kondisi ini memberikan tantangan dan peluang untuk kita bangkit serta
keluar dari rutinitas yang ada. Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang bekerja, belajar, dan
ibadah dari rumah menjadikan momentum yang baik untuk menciptakan kreativitas dan
memanfaatkan teknologi sesuai dengan eranya. Mahasiswa baru saat ini sangat erat kaitannya
dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehiduapan. MASTAMARU harus
direncanakan secara matang agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk
mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di Universitas Muhammadiyah
Ponorogo baik bidang akademik maupun non-akademik.
MASTAMARU juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang
dapat menghambat studi mahasiswa baru termasuk dapat menghambat pencapaian tujuan
nasional misalnya masalah radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan
seksual, plagiarisme, korupsi, dan lainnya. Upaya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan
serta cinta tanah air diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan MASTAMARU. Selain itu
MASTAMARU menjadi ajang penyadaran akan pentingnya pemahaman tentang revolusi
industri 4.0 yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan
memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan serta kesiapan untuk
penguasaan kompetensi yang diperlukan pada era globalisasi. Kompetensi-kompetensi itu
antara lain kemampuan berpikir nalar kreatif dan kritis, problem solving, terampil
berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja dan pengembangan karirnya serta
pentingnya belajar sepanjang hayat.

B. LANDASAN
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidiakan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.

C. ASAS PELAKSANAAN
1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara
terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi
waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua
pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam
kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut; dan
3. Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan
kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.

D. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Mastamaru merupakan suatu upaya untuk memperkenalkan mahasiswa baru pada
kegiatan kampus sehingga mereka akan lebih cepat untuk beradaptasi dengan kehidupan
di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Tujuan Khusus
a. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli
lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila,
UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika);
b. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di
Univertasitas Muhammadiyah Ponorogo dengan menanamkan nilai-nilai dasar
pendidikan dan perguruan tinggi;
c. Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pradewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar;
d. Mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman dan sehat;
e. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi
melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar: Kampus Merdeka;
f. Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab;
g. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (powerful
agile learner).

3. Hasil yang Diharapkan:
a. Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur
Universitas Muhammadihyah Ponorogo, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
b. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri
mahasiswa baru Universitas Muhammadihyah Ponorogo;
c. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan pendidikan
karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari; dan
d. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga
kependidikan.

E. MATERI
Materi yang akan disampaikan dalam kegiatan mastamaru ini adalah :
1. Selayang pandang, visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan
Fakultas di Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan kegiatan akademik di Universitas
Muhammadiyah Ponorogo;
3. Sistem keuangan dan mekanisme pembayaran serta prosedur penggunaan sarana
prasarana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
4. Pola pembinaan serta pengembangan kemahasiswaan yang ada di Universitas
Muhammadiyah Ponorogo;
5. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama dan norma kehidupan kampus;
6. Sistem pembelajaran dan tata tertib program studi dan pengenalan organisasi
kemahasiswaan tingkat prodi;
7. Kiat sukses dan motivasi belajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, serta
menggali prospek dan peluang kerja setelah lulus Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
8. Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan Kehidupan berbangsa dan bernegara
9. Merdeka Belajar;
10. Pengenalan Kegiatan Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

F. PELAKSANAAN
1. Tema Pelaksanaan
Tema pelaksanaan MASTAMARU 2020 adalah “Adaptif, Kreatif, Solutif Menuju
Merdeka Belajar”
2. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan MASTAMARU 2020 menggunakan media webex.com dilaksanakan
dengan metode daring atau webinar.
3. Waktu Pelaksanaan
MASTAMARU 2020 dilaksanakan selama 5 (Lima) hari, dimulai pada hari Senin
s/d Jum’at, tanggal 28 September 2020 s.d 2 Oktober 2020, Pukul 07.30 s/d 15.00.
Adapun run down pelaksanaan MASTAMARU Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Jadwal Kegiatan:
No.
1.

Hari/Tanggal
Senin, 28 September 2020

2.

Selasa, 29 September 2020

3.

Rabu, 30 September 2020

4.

Kamis, 1 Oktober 2020

5.

Jum’at, 2 Oktober 2020

Jam
Acara
08.00 – 09.00 a. Pembukaan Mastamaru 2020
09.00 – 10.00 b. Talk Show: Rektorat
Menyapa
10.00 – 11.00 c. Layanan UNMUH Ponorogo
07.30 – 09.30 Fakultas Agama Islam
10.00 – 12.00 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
13.00 – 15.00 Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
07.30 – 09.30 Fakultas Ekonomi
10.00 – 12.00 Fakultas Teknik
13.00 – 15.00 Fakultas Ilmu Kesehatan
07.30 – 09.30 Fakultas Hukum
10.00 – 12.00 Profil Ormawa UMPO
08.00 – 09.30 Kuliah Umum Sesi 1
“Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara”
09.30-11.00 Kuliah Umum Sesi 2
“Kampus Merdeka, Merdeka
Belajar”
13.30 – 15.00 Penutupan Mastamaru 2020

4. Peserta Kegiatan
Peserta MASTAMARU 2020 adalah seluruh mahasiswa baru tahun akademik
2020/2021 yang berjumlah 1.230 dan terbagi menjadi 53 kelompok. Peserta akan
dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat, jika peserta mengikuti seluruh kegiatan
Mastamaru 2020 yang dibuktikan dengan checklist yang diisi oleh Pemandu
MASTAMARU 2020 pada absensi kehadiran dan mentaati seluruh tata tertib
MASTAMARU 2020. Adapun seragam peserta MASTAMARU 2020 adalah sebagai
berikut:

No.
1.

Hari/Tanggal
Senin, 28 September 2020

Mahasiswa
Putra
Putri

2.

Selasa, 29 September 2020 Putra
Putri

3.

Rabu, 30 September 2020

Putra
Putri

4.

Kamis, 1 Oktober 2020

Putra
Putri

5.

Jum’at, 2 Oktober 2020

Putra
Putri

Seragam
Baju Putih, Celana Hitam, Peci
Hitam.
Baju Putih, Rok Hitam, Jilbab
Hitam.
Batik Bebas, Celana Hitam.
Batik Bebas, Rok Hitam, Jilbab
Merah.
Batik Bebas, Celana Hitam.
Batik Bebas, Rok Hitam, Jilbab
Merah.
Batik Bebas, Celana Hitam.
Batik Bebas, Rok Hitam, Jilbab
Merah.
Baju Putih, Celana Hitam, Peci
Hitam.
Baju Putih, Rok Hitam, Jilbab
Hitam.

5. Panitia Kegiatan
Panitia dalam kegiatan ini berada di bawah koordinasi dan tanggungjawab kepada
Rektor. Dalam Kepanitiaan ini melibatkan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa berdasarkan Surat Tugas Rektor, Nomor: 480/I.1/KM/2020 tentang Panitia
Pelaksana Kegiatan Masa Ta’aruf Mahasiswa Baru (Mastamaru) Universitas
Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2020.

G. PERATURAN MASTAMARU
1. Selama mengikuti kegiatan MASTAMARU Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Tahun 2020, peserta wajib menggunakan akun dengan nama lengkap, foto resmi sebagai
profil, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta wajib menggunakan nama lengkap sebagai nama kontak akun Whatsapp
dan Telegram.
b. Foto profil akun Whatsapp dan Telegram menggunakan twibbon Universitas
Muhammadiyah Ponorogo.
c. Ketentuan foto profil:
- Putra: foto lurus menghadap kamera dari kepala sampai dada, berbaju rapi
dan sopan, rambut ditata rapi.
- Putri: foto lurus menghadap kamera dari kepala sampai dada, berbaju dan
jilbab rapi dan sopan.
d. Foto Profil pada akun Whatsapp dan Telegram digunakan pada tanggal 26
September 2020 sampai dengan 2 Oktober 2020.
2. Seluruh peserta MASTAMARU Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2020
wajib mempersiapkan diri sebelum acara dimulai. Toleransi keterlambatan 15 menit
dari jadwal kegiatan. Apabila mengalami kendala, silahkan menghubungi pemandu
masing masing kelompok.
3. Saat mengikuti kegiatan yang mewajibkan mengaktifkan kamera.
4. Peserta wajib berpakaian dan berpenampilan dengan ketentuan yang telah ditetapkan
panitia MASTAMARU Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2020.
5. Dilarang

meninggalkan

rangkaian

kegiatan

MASTAMARU

Universitas

Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2020 tanpa seizin pemandu masing-masing
kelompok.
6. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MASTAMARU Universitas
Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2020. Jika terpaksa meninggakan kegiatan, peserta
diwajibkan izin kepada pemandu masing-masing dengan mencantumkan alasan yang
jelas.
7. Dilarang mengkonsumsi miras, narkoba, rokok dan zat adiktif sejenisnya selama
kegiatan berlangsung.
8. Dilarang mengucapkan atau bertindak sesuatu yang mengandung SARA.

9. Dilarang membuat kerusuhan dan kegaduhan selama MASTAMARU Universitas
Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2020 berlangsung.
10. Dilarang menggunakan atribut lain selain ketentuan dari panitia MASTAMARU
Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2020.
11. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian oleh
panitia MASTAMARU Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2020 sesuai
dengan kewenangan yang ditetapkan.
12. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.

H. PENGAWALAN, DAN EVALUASI
1. Pengawasan
Penyelenggaraan Mastamaru membutuhkan suatu pengawasan yang dilakukan
oleh pihak-pihak terkait agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan
mencapai target yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh semua
pihak baik dari unsur pimpinan, seluruh civitas akademik, orang tua maupun unsur lain
yang dipandang perlu.
2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program
sekaligus menganalisis kedalaman materi, efektifitas kegiatan termasuk analisis
kelemahan dan kendala yang terjadi saat pelaksanaan Mastamaru. Evaluasi dilakukan
oleh panitia inti dan pimpinan universitas selama kegiatan baik secara langsung maupun
tidak langsung.

I. PENUTUP
Demikian Panduan MASTAMARU 2020 ini disampaikan kepada seluruh pihak terkait
dengan harapan semoga dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan MASTAMARU
2020 bagi mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai upaya
pembentukan pribadi mahasiswa yang adaptif, kreatif, dan solutif dalam menghadapi tantangan
di masa depan.

